Výsledky stretnutí z prípravného futbalu (II.)
Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len začínajú so svojou prípravou na jarnú časť sezóny
2016/2017, v rámci ktorej hrajú aj prípravné stretnutia. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že oznamy o
organizovaní stretnutí a výsledky stretnutí z tejto prípravy, ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje na svojej webovej
stránke i v tlači.
Halový futbalový turnaj v Rožňave
Uskutočnil sa v sobotu 25.2.2017 v Rožňave za účasti 16 družstiev, prevažne zo súťaží I. a II. triedy ObFZ
Rožňava. Družstvá boli vyžrebované do 4 skupín po 4. Postup do vyraďovacej fázy mali zabezpečený len prvé 2
družstvá z každej skupiny.
V C-skupine štartovali aj futbalisti OFK Úbrež (VIII. liga ObFZ MI), ktorí v nej dosiahli tieto výsledky:
Úbrež - Rakovnica 4:1, góly Úbreže: Ján Pokrivňák 2, Patrik Vaňo, Martin Beňo.
Hrhov - Úbrež 1:2, góly Úbreže: Ján Janák, Milan Drotár.
Úbrež - Rožňavské Bystré 2:2, góly Úbreže: Ján Janák 2.
S bilanciou 2 výhier a 1 remíze obsadili v C-skupine 1. miesto.
Vo vyraďovacej časti dosiahli tento výsledok:
Úbrež - Vyšná Slaná 0:1.
Ním sa ich účinkovanie v turnaji skončilo.
OFK Úbrež reprezentovali títo hráči: Drotár, Kornúc, Mirda, Beňo, Streňo, Jančo, Pokrivňák, Vaňo, Janák, Gere.
Prípravný futbal:
25.02.2017:
TJ Veľ. Revištia (III. liga Východ) – MFK Vranov n/T (III. liga Východ) 1:1
TJ Družstevník Petrovce n/L (V. liga zempl.) – FK Kamenica n/C (V. liga VD) 1:1
MFK Zemplín Michalovce U19 (I. liga) – Slavoj Trebišov (III. liga Východ) 4:3
ŠK Nacina Ves (V. liga zempl.) – FO Ajax Pakostov (IV. liga Sever) 2:1
OFK Lastomír (IV. liga Juh) – OŠK Kriš. Liesková (VI. liga ObFZ MI) 3:4
AFK Topoľany (V. liga zempl.) – OŠK Pavlovce n/U (VI. liga ObFZ MI) 5:2
26.02.2017:
TJ Sokol Močarany (V. liga zempl.) - OFK Dlhé Klčovo (IV. liga Sever) 10:1 (4:0)
FK Žbince (VI. liga ObFZ MI) – Sedliská (V. liga VD) 1:2 (0:1), gól dom.: R. Melník.
FK Humenné (IV. liga Sever) – ŠK Strážske (IV. liga Juh) 9:2
04.03.2017:
MFK Zemplín Míchalovce U19 (I. liga) – TJ Veľ. Revištia (III. liga Východ) 3:1 (1:1).
Aj spravodajcovia všetkých ďalších družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky
všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev, aj s požadovanými údajmi o nich, ako aj všetky vopred známe informácie
o ich organizovaní, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich zverejniť v tlači i na
webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Hlásiť ich môžu
spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, a tento ich nenahlásil. Platí to
aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev na túto
adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo
vyšších súťažiach.
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